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This research aims at presenting a proposed perspective based on the strategy of self learning in
developing the environmental awareness for the students of the middle stage at Saudi Arabia. The
problem of this research is represented in the weakness in the level of environmental awareness for the
students of the middle stage .Importance of this research is laid in having a new strategy in developing
the environmental awareness for students , curricula designers and social studies supervisors The
researcher used the descriptive analytical technique for description and analyzing the related studies and
studying the modern techniques in developing environmental awareness for the students of the middle
stage. The tools of the study consisted of a list of environmental concepts and a proposed perspective
based on educational modules .The study results presented the importance of using educational modules
in developing the environmental awareness for the students of the middle stage at Saudi Arabia .These
results indicated the importance of using different strategies in developing the environmental awareness
for the students in different educational stages
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developing the environmental awareness for the students of middle school at
Saudi Arabia

Yousef Al Marshad
Teaching methods Department, college of Education: Al-Jouf University / Saudi Arabia
E-mail: dralmarshad@gmail.com
Abstract

The objective of the research is to present a proposed scenario based on the selflearning strategy and measuring its impact in developing environmental awareness
among a sample of middle school students in Saudi Arabia. To achieve this goal, the
researcher prepared a list of environmental concepts required for development
among students in the intermediate stage in the Kingdom of Saudi Arabia (sample
study). The researcher also designed an educational model that adopts the selflearning strategy and builds on it. The above tools were applied to a sample of
middle school students in one of the schools of Al-Jouf Educational Administration
(60 students) divided into two groups: experimental and control. The results of the
study reached the importance of using the method of educational modules in the
development of environmental awareness among middle school students in Saudi
.Arabia
.Keywords: strategy - self learning - environmental awareness
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ملخص البحث
هدف البحث إلي تقديم تصور مقترح قائم علي إستراتجية التعلم الذاتي وقياس أثره في تنمي ة
الوعي البيئي لدي عينة من طالب المرحلة المتوس ةة االمملة ة العرةي ة الس عويية ولتحقي تل

الغاي ة ق اب الباح ث اإع داي قائم ة االمه اهيم البيئي ة ال الهب تنميتال ا ل دي ط الب المرحل ة المتوس ةة
االمملة ة العرةي ة الس عويية عين ة الدراس ة) كم ا م مم الباح ث مويي وا تعليمي ا يتبن ا اس تراتيجية

ال تعلم ال ذاتي ويبن ا عل ا أساس الا وطبق ل تل

اسيواة س الهة ال ذكر عل ا عين ة م ن ط الب

المرحلة المتوسةة اإحدى المدارس التااعة إليارة الجوف التعليمية بلغ ع ديها  )60تلمي ذا قس موا

إل ا مجم وعتينو تجريبي ة و

ااةة وتوم لل ت ائ الدراس ة إل ي أهمي ة اس ت داب أس لوب

المويي واة التعليمي ة ف ي تنمي ة ال وعي البيئ ي ل دي ط الب المرحل ة المتوس ةة االمملة ة العرةي ة

السعويية حيث ثبتل فاعلية الموييول بنسب إحصائية عالية

الكلمات المفتاحية و استراتجية  -التعلم الذاتي  -الوعي البيئي
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المقدمة

في ظل التقدب الذي شالده القرن العشرون من تةوراة علمية و تةنولوجية في العديد من

جوا ب الحياة ،ماحب هذا التقدب مشكالة بيئية خةيرة من قص الغذاء  ,تلوث الالواء والمياه و
اسمراض وغيرها من المشكالة التي تؤثر علي حياة البشر اشكل مؤثر وا ش

اسبب سوء است داب مواري البيئة

أن كل هذا

وعليه تعتبر مشكلة سوء است داب المواري الةبيعية واستنزاف المقوماة اسساسية فيال ا تمل ل كب رى

المشكالة التي يواجالا عالمنا المعامر ،ولتغيير عالمنا ينبغي أن ةون مسئولين عن تصرفاتنا سن كل
ش يء ق وب ا ه مت داخل ومت رااة فعلين ا التهةي ر ف ي كيهي ة اس ت دامنا للم واري وحس ن اس تغاللالا
م رجا،2005،ص)13

فل م يع د ااهتم اب االبيئ ة ومش كالتالا حك ار عل ا ال دول المتقدم ة ولةنال ا أم بحل مح ور اهتم اب يول

الع الم أجم ك احك م المش كالة البيئي ة الت ي ط رأة عل ا مجتمعن ا م ن اس تنزاف مواريه ا البيئي ة والتل وث

النات عن المواي الةيميائية والمواي المشعة وتلوث الماء

محمد)1992،

لذا تعتبر قضايا البيئة ومواري المجتمك من القضايا الالامة التي يهر الا المجتمك في وقتنا

الراهن  ،حيث وجد خبراء البيئة أن اسمر متعل االسلوكياة التا تصدر عن اإل سان وما تستند

إليه من قيم واتجاهاة توجه سلوكياة اسفراي اللقا ا ومحمد،2001،ص)173

اسم ر ال ذى جع ل التنمي ة خ الل العق وي اسخي رة ل م تسخ ذ امح دياة ف ي أس اليب اس ت دامالا

لم واري البيئ ة اش كل غي ر طبيع ي ،مم ا جع ل التنمي ة القائم ة عل ا اعتب اراة اقتص ايية فق ة يون
مراع اة ايث ار البيئي ة وعواقبال ا س ببا ف ي ظال ور العدي د م ن المش كالة البيئي ة
الجالي،2001،ص)26

وعلا الرغم من أن البيئة اما فيالا من مواري متنوعة كا ل في حال ة ت واهطن طبيع ي يمكن الا

م ن الوف اء امةال ب اإل س ان  ،وام دايه ااحتياجات ه الالهم ة اس تمرار حيات ه وحي اة الةائن اة الحي ة
ط
كائناة ومكو اة وعنامر
اسخرى إا أن تصرفاة اإل سان غير المسؤولة مك ما يحية اه من
أخل كلي ار بتواهن النظاب البيئي  ،وترتب علا ذل حص ول العدي د م ن المش كالة البيئي ة
البيئة قد َّ
عراي )2012،
أبو َّ

أثر وا ٌح في تدهور البيئة
التي كان لالا ٌ
ف الوعي البيئ ي عب ارة ع ن اي ار اله ري لمتةلب اة البيئ ة ع ن طري

احساس ه ومعرفت ه

امكو اتالا ،وما بينالما من العالقاة ،وك ذل القض ايا البيئي ة وكيهي ة التعام ل معال ا وال وعي البيئ ي

ا يمكن أن يتحق فقة من خالل التعليم ،ا ما يتةلب خبرة حياتية طبيعية أمين)2009 ,
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ويوجد

عدد

من

وسائل

تكوين

الوعي

البيئي

لدي

-1األسرة  :حيث يعتبر المنزل من اسماكن الملالية للتةبي

األطفال

و

منها

العملي للمهاهيم البيئية.

:

-2وسائل اإلعالم واالتصال :والتي تلعب يو ار كبي ار في تو يح اسفةار وايراء حول تحليل
الظواهر البيئية من حيث أسبابالا و تائجالا وأهدافالا وطرق تحقي تل اسهداف.
-3المدرسة ويورها يستي مكمال لدور اسسرة ووسائل ااتصال حيث أن كل ما تعلمه اسسرة

لألطهال وما تومله وسائل اإلعالب وااتصال لالم يغرس في هوس ااطهال أكاييمي ا وترةوي ا
وةاست داب أكلر وسائل اإليضاح وذل

لتلبيل الوعي البيئي اشكل أكبر لدى أبنائنا ،فالهصل

والهناء والممراة ويوراة المياه وجميك مراف المدرسة هي حقل يتدرب فيه الةالب علا أفضل

طرق الترةية البيئية وهي تعمل علا إعداي مجتمك واعي بيئي ا يستةيك أن ي رج إلا الحياة مسلح ا
اكل قيم ومبايئ الترةية البيئية السليمة) .أسامه محمد )2011,

بينما يري حسين  )2002أن مكو اة الوعي البيئي ابد أن ترتبة االتعليم البيئ ي و البيئ ة

اللقافي ة و ااع الب البيئ ي وه ذا يلق ي المس ئولية عل ي ع ات من اه الدراس اة ااجتماعي ة فم ن
أه دافالا أ ال ا ترك ز عل ي إع داي التالمي ذ لة ي يته اعلوا ويتحمل وا المس ئولية تج اه البيئ ة المحلي ة و

العالمي ة م ك ك ل م ا يح دث ا ه م ن تغي راة  ،وم ا يس اعد الدراس اة ااجتماعي ة م ن القي اب بال ذا
ال دور ه ي اس ت داب اس تراتيجياة الت دري

المناس بة الت ي يتبعال ا المعل م ياخ ل الحج رة الدراس ية ،

وه ذا م ا ايي ا ه الب احلون م ن أهمي ة اس ت داب اس تراتيجياة الت دري

ومنالا استراتيجية التعلم الذاتي

الت ي تعتم د عل ي الم تعلم

وعليه تؤكد االتجاهات الحديثة على ضرورة التوسع فى استخدام أساليب التعلم الذاتي

(الشربيني ،و الطنطاوي .)36-35 ،2011،وذلك لعدة مبررات يجب أن تؤخذ في االعتبار
وهى كالتالي:

 مبررات تعليميةو ومنالا عدب قدرة المناه الدراسية امعظم الدول النامية علا تلبي ة احتياج اة
اسفراي ،وكذل ااعتماي علا طرق التدري

التقليدية التي تؤكد علا الحهظ وتالم ل مس توياة

التعليم العليا ،وهن ا يكم ن يور وأهمي ة ال تعلم ال ذاتي ف ي التغل ب عل ا تل المش كالة وخام ة

في مراحل التعليم العالي


ظر لمعا اة الدول النامية من قصور في مواريها الالهمة لمواجالة خةة
مبررات اقتصاديةو اا

ظم ا تعليمي ة
التنمية وخام ة فيم ا يتعل اال دماة التعليمي ة ،فق د اس تحدثل ال دول المتقدم ة ا
بديلة ع ن ال نظم التقليدي ة ،والت ي تتمل ل ف ي أس اليب ال تعلم ال ذاتي م ن خ الل تمك ين اله ري م ن
مواملة تعلمه في أثناء مزاولته لعمله مما يساعده علا هياية يخله ،ورفك مستوى معيشته
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وهن ا ع دي م ن الدراس اة المرتبة ة والت ي س عل ال ي تو يح أهمي ة ال تعلم ال ذاتي و منال ا

يراس ة قر ي  )2011و الت ي أو حل فاعلي ة بر ام ت دريبا مقت رح ق ائم عل ا ال تعلم ال ذاتي

لتنمية كهاي اة معلم ي العل وب ف ي رعاي ة التالمي ذ الموه وةين االمرحل ة اإلعدايي ة ،ويراس ة فتح ي

،وش حاتة  )2012و الت ي أو

حل فعالي ه اس ت داب إس تراتيجية ال تعلم ال ذاتي ف ي ت دري

الجغرافيا عل ا تنمي ة التهةي ر اإلب داعي واتجاه اة تالمي ذ الص ا اسول اإلع دايي ح و الم اية و

يراس ة عب د الحمي د ،و وار  )2015و الت ي أو حل فاعلي ة بر ام مقت رح ق ائم عل ا ال تعلم
ال ذاتي لتنمي ة المس تحدثاة الةيميائي ة ومال اراة ات اذ الق رار ل دى ط الب وايى العل وب االمرحل ة

اللا وية

تحديد مشكلة البحث

و لقد تم التوصل الي مشكلة البحث من خالل األتي -:
 -1الدراساة السااقة ملل يراسة حس ين  )2002و محم د  Mustia )2006مويس ته)(2011
وستن) Cetin ( 2010و ماجد محمد  )2012و أريوجو )Araujo (2012

والت ي أش ارة تائجال ا إل ا أهمي ة وقيم ة ال وعا البيئ ي ف ي تحقي

تنميته لدي كل الهئاة العمرية في المجتمك

تة ور المجتمع اة و رورة

-2الحاجة إلا تنمية الوعا البيئي لدى الةالب حتا ا يقعوا ف ي حال ة م ن اارتب ا والحي رة لم ا
يدور حولالم من مشكالة بيئية

 -3م ا أكدت ه المق ابالة الش ص ية اس تةاله ايراء الت ي أجره ا الباح ث  ،وق د ش ملل ه ذه
المق ابالة المهتوح ة ع دي م ن معلم ي ومعلم اة الدراس اة ااجتماعي ة ع ن م دى ت وافر مكو اة

الوعا البيئي لدى التالميذ االمرحلة المتوسةة وق د أك د غالبي ة الس اية المعلم ين بنس بة  %90أن

هنا عديا كبي ار من التالميذ يعا ون

عه ا في وعيالم البيئي اساعايه الم تلهة

 -4اإليم ان ب دور م اية الدراس اة ااجتماعي ة ف ي مس اعدة الة الب عل ي التع رف عل ي اسح داث
والحقائ والمهاهيم والمشكالة التي تحدث في المجتمك والمشاركة في إيجاي حلول لالا

 -5التسكيد علي أهمية است داب استراتيجياة فعالة في تدري
استراتيجية التعلم الذاتي

الدراساة ااجتماعية وةصهة خامة

فييي ضييو مييا سييبم تكميين مشييكلة البحييث الحييالي فييي وجييود ضييمف فييي مسييتو الييوعى

البيئييي لييد تالميييذ المرحليية المتوسييطة  ،لييذا يحيياول البحييث الحييالي اإلجابيية عيين التسييا الت

التالية- :
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 -1م ا أه م المه اهيم البيئي ة الض روري تنميتال ا ل دي ط الب المرحل ة المتوس ةة ف ي م اية

الدراساة ااجتماعية؟

 –2م ا التص ور المهت رح الق ائم عل ي ال تعلم ال ذاتي ف ي تنمي ة ال وعي البيئ ي ل دي ط الب المرحل ة

المتوسةة؟

هدف البحث -:
يالدف البحث الحالي إلا الةشا عن يور اس ت داب اس تراتيجية ال تعلم ال ذاتي ف ي تنمي ة ال وعا
البيئي اماية الدراساة ااجتماعية لدى طالب المرحلة المتوسةة

أهمية البحث -:

 -1واضييعو المنيياهج و -توجي ه اهتم اب الترة ويين عن د تص ميم و تة وير محت وى م اية الدراس اة
ااجتماعي ة وط رق تدريس الا لتش مل ال تعلم ال ذاتي و الت ي تعتم د عل ي ش ام الم تعلم وال دور
الذي تؤييه في تنمية المستوياة العليا من
التهةير

 -2المعلمييون و -إع داي مويي ول تعليم ي يتبن ا اس تراتيجية ال تعلم ال ذاتي ليه تح مج ااة جدي دة
للمعلم للتنويك في عرض يروس الدراساة ااجتماعية

 -3طالب المرحلة االبتدائية و -قد تس الم ه ذه الدراس ة ف ي تنمي ة وع ا التالمي ذ بيئي ا  ،وتو يح
أهمية الوعا البيئي حيث يمكن التلميذ من التعرف علي حقوقه وواجباته ويساعد علي وجوي جيل
متعلم قاير علي خدمة مجتمعه والقياب بدوره في البناء والتقدب

 -4الباحثون و فتح المجال إلجراء احوث أخري في تنمية الوعي البيئي
فرضيات البحث

أ -فرضيات القياس القبلي

 -توجد فروق ذاة يالة إحصائية عند مستوى  )0 05بين متوسةي يرجاة طالب

المجموعتين التجريبية والضااةة في القياس القبلي في اختبار الوعي البيئي

ب -فرضيات القياس البعدي

 -1توجد فروق ذاة يالة إحصائية عند مستوى  )0 05بين متوسةي يرجاة طالب
المجموعتين التجريبية والضااةة في القياسين القبلي والبعدي في اختبار الوعي البيئي وذل

لصالح القياس البعدي وفي اتجاه المجموعة التجريبية
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 -2توجد فروق ذاة يالة إحصائية عند مستوى  )0 05بين متوسةي يرجاة طالب
المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي في اختبار الوعي البيئي وذل

لصالح القياس

البعدي

 -3توجد فروق ذاة يالة إحصائية عند مستوى  )0 05بين متوسةي يرجاة طالب

المجموعة الضااةة في القياسين القبلي والبعدي في اختبار الوعي البيئي وذل لصالح القياس

البعدي

حدود البحث -:

الحد الموضوعي  -1:عدي من المهاهيم البيئية  -2إعداي موييول تعليمي لتنمية الوعي البيئي

الحد المكاني :احد مدارس المرحلة المتوسةة االمملةة العرةية السعويية من خالل
اختيار عينة عشوائية من طالب المرحلة المتوسةة

الحد الزماني - :تةبي الموييول التعليمي في مدة شالر واحد

منهج البحث -:

المنهج الوصفى:
است دب الباحث المنال

الومهي التحليلي من أجل وما و تحليل البحوث والدراساة

السااقة و يراسة ااتجاهاة الحديلة في تنمية الوعي البيئي بالدف تقديم تصور لتنميته االمرحلة

المتوسةة من خالل موييول تعليمي مقترح
أدوات البحث -:

-قائمة االمهاهيم البيئية

 -موييول تعليمي وف استراتيجية التعلم الذاتي

متغيرات البحث -:

المتغير المستقل -:استراتيجية التعلم الذاتي

المتغير التابع  -:الوعا البيئي لدي طالب المرحلة المتوسةة

إج ار ات البحث -:

لإلجابة عن أسئلة البحث تم إتباع اإلج ار ات التالية -:

 -1مراجعة الةتاااة واسيبياة والبحوث الترةوية المتعلقة امجال البحث إلعداي اإلطار النظري ،
وااستهاية منالا في إعداي اإلطار التجريبي

-2إعداي قائمة االمهاهيم البيئية المناسبة لتالميذ المرحلة المتوسةة وذل من خاللو
ب

أ اايبياة و الدراساة السااقة
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-3تق ديم التص ور المقت رح اع د تحدي د قائم ة االمه اهيم البيئي ة الم راي تنميتال ا ل دى تالمي ذ المرحل ة

المتوس ةة وعر الا عل ا الس اية المحكم ين إلب داء المالحظ اة وااقتراح اة  ،واج راء التع ديالة
الالهمة

 -4تقديم التومياة والمقترحاة

عينة البحث

اختييار الباحييث عينيية بحثييه ميين مدرسيية الفيصييل المتوسييطة إحييد المييدارس التابعيية إلدارة

الجوف التعليمية بالمملكية العربيية السيعودية .وبلي عيددها ( )60تلمييذا قسيموا بالتسياوي إليى
مجموعتين تجريبية وضابطة.

مصطلحات البحث -:

()1استراتيجية التعلم الذاتي -: Self Learning Strategy

ي ري ك ل من الش رةيني ،و الةن اوي )33،2011،أن ال تعلم ال ذاتي يتمل ل ف ي كو ه اسس لوب

ال ذي يعتم د عل ا ش ام المتعلم،حي ث يم ر م ن خالل ه ب بعا المواق ا التعليمي ة ويكتس ب المع ارف
رغبت ه الذاتي ة وقناعت ه الداخلي ة،

والمال اراة ،ام ا يتواف م ك س رعته وقدرات ه ال ام ة ،منةلاق ا م ن
ومعتمدا علا هسه ،وواثاقا في قدراته ،اما يحق تنمية ش صيته وتةاملالا
ومستجيبا لميوله واهتماماته،
ا
ا
والتهاعل الناجح مك مجتمعه ،ويمكن أن يس ت دب الم تعلم ف ي أثن اء ذل م واي ووس ائل تعليمي ة متع دية،

ومواي مبرمجة ،وغيرها من البدائل التعليمية

ويعرفه الباحيث إجرائييا بهنيه أس لوب لل تعلم يعتم د عل ا ش ام الم تعلم ذات ه اسق ل توجي ه وارش اي

م ن جا ب المعل م وقيام ه امجموع ة م ن اس ش ةة التعليمي ة يكتس ب خاللال ا مجموع ة م ن
المعلوم اة والمه اهيم والمال اراة وااتجاه اة ام ا يته

ال امة

ذل

م ك قدرات ه واس تعداياته وامكا يات ه

( )2الوعى البيئي -: Environmental Awareness
إي ار الهري لمتةلباة البيئة عن طري إحساسه ومعرفته امكو اتالا ،وما بينالما من العالقاة،

وكذل القضايا البيئية وكيهية التعامل معالا والوعي البيئي ا يمكن أن يتحق فقة من خالل

التعليم ،إ ما يتةلب خبرة حياتية طبيعية أمين )2009 ,و يعرفه الباحث إجرائيا علي أ ه إي ار
الهري لدوره في مواجالة البيئة و التعامل الجيد مك مكو اة البيئة ،واستغالل المواري اشكل
يحق عائد علي الهري و المجتمك

االطار النظري للبحث:
الوعي البيئي :
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الوعي البيئي ( مفهومه– خصائصه – أهدافه ) :

مفهوم الوعي البيئي Concept of Environmental Awareness:
هو إي ار الةالب للعالقاة القائم ة ب ين اإل س ان والبيئ ة ت سثي ار وت سث ار  ،وم ا ين ت ع ن ذل م ن

قض ايا ومش كالة بيئي ة  ،وكيهي ة مواجالت ه لال ذه المش كالة والوقاي ة منال ا  ،ااإل افة إل ا حس ن

استغالل مواري البيئة  ،ويكون هذا اإلي ار مصحوةا برغبة ذاتية في المشاركة الهعال ة ف ي تحس ين

البيئة قمر و  ، 2005ص )28

وهو أياء الهري استجااة سريعة اتجة عن تسثره وجدا يا امعلوم اة ومع ارف بيئي ة ح ول موق ا،

أو مشكلة بيئية من حيث أسبابالا وآثارها  ،ويوره في حل تل البيئة عبد هللا و ،1997ص)5
وفا

وء التعريهاة السااقة للوعي البيئ ي يمك ن الق ول أن ال وعي البيئ ي ه و و -اس تجااة

الهري حسب خبرته للمشكالة البيئية فالنقةة اسساس ية ف ي قض ية البيئ ة ه ي مق دار ال وعي البيئ ي

ل دى اإل س ان  ،أي معرف ة م ا تقدم ه البيئ ة لن ا  ،وم ا يج ب أن قدم ه ح ن لال ا  ،فمالم ا و عل

القوا ين والتشريعاة الت ي ت نظم ط رق التعام ل م ك البيئ ة وم يا تالا  ،ا تس تةيك وح دها أن ت ؤيى
إل ا

مان التص رف الس ليم م ن قب ل اإل س ان تج اه البيئ ة  ،فحماي ة البيئ ة مس ئولية جماعي ة

تض امنية لن ا جميع ا  ،وخام اة وأ ن ا ف ي طريقن ا اين إل ا مرحل ة الالع وية م ك البيئ ة س ليم و
 ، 1991ص)107
و يعرف ه الباح ث إجرائي ا عل ي أ ه إي ار اله ري ل دوره ف ي مواجال ة البيئ ة و التعام ل الجي د م ك

مكو اة البيئة ،واستغالل المواري اشكل يحق عائد علي الهري و المجتمك

 خصائص الوعي البيئي  Environmental Awareness Characteristics ofو-في

يليو-

وء التعريهاة السااقة لمهال وب ال وعي البيئ ي يمك ن تحدي د خص ائص ال وعي البيئ ي فيم ا

 -1تنمية الوعي البيئي وتةوينه ا يحتاج إلا مدرسة أو يور عباية أو أ دية أو مراك ز أو وس ائل

إعالب  ،سن كل ما يحية ااإل سان له تسثير في تنمية الوعي البيئي  ،وتةوينه ل دى اله ري حس ن

و  ، 2004ص) 174

 -2يتة ون ال وعي البيئ ي م ن ثالث ة جوا ب معرف ي – وج دا ي – مال ارى )  ،سن ال وعي ه و

الدرجة اسولا لتةوين ااتجاهاة البيئية التي تحدي سلو اإل سان وتص رفاته ح و البيئ ة عل ا أن

يكون هذا ااعا من وجدان و مير اإل سان عصاب مصةها قمرو  ، 2005ص )28
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-3

ال وعي البيئ ي ل ي

م ن الض روري أن يس ل اإل س ان س لوكا إيجابي ا يائم ا تج اه البيئ ة ،

فالنا من يدر أخةار التدخين وةالرغم من ذل فإ ه ي دخن  ،س ه ا يس تةيك ال تحكم ف ي إرايت ه

ورغباته التي تتحكم في تصرفاته المالدى و)1995

أهداف الوعي البيئي -:Aims of Environmental Awareness

يالدف الوعي البيئي إلا و-

 -1تيسير المعرفة البيئية وكشا الحقائ المتصلة بالا للةهل حتا يدر مكو اتالا وعالقاتالا
 -2تة وين معرف ة بيئي ة ل دى فئ اة م تله ة م ن المجتم ك  ،يس اعدهم عل ا فال م المش كالة البيئي ة

المحيةة بالم حتا يكون لالم صيب من المساهمة في المحافظة علا سالمة المحية البيئي

 -3تولي د الحم اس تج اه إيج اي الحل ول المناس بة  ،م ن خ الل غ رس الق يم البيئي ة الت ي تس تالدف
ميا ة البيئة مما يالديها من أخةار التغلغل إلا جذور العلل الحقيقية في أسلوب حياة كل فري

 -4الحث علا المشاركة في الحد من المشكالة البيئية والوقاية منالا

فالمحافظة علا البيئة وحل مشكالتالا يبدأ من تنمية الوعي البيئي لألطهال  ،الذي قد ي ؤيى إل ا

ااتجاه والسلو اإليجابا وع دب اإل رار ام واري البيئ ة الةبيعي ة كع دب قة ك اسش جار ،وحمايال ا ،

وميد الحيوا اة والةيور من جا ب اسطهال متولا و  ، 2006ص)13

وسائل تكوين الوعي البيئي Means of Forming Environmental Awareness:

هنا العديد من وسائل تةوين الوعي البيئي منالا فيري أسامه أحمد  )2007أ الا و

 -1اسسرة و حيث يعتبر المنزل من اسماكن الملالية للتةبي العملي للمهاهيم البيئية

 -2وسائل اإلعالب وااتصال و والتي تلعب يو ار كبي ار في تو يح اسفةار وايراء حول تحليل
الظواهر البيئية من حيث أسبابالا و تائجالا وأهدافالا وطرق تحقي تل اسهداف

 -3المدرسة ويورها يستي مكمال لدور اسسرة ووسائل ااتصال حيث أن كل ما تعلمه اسسرة وما
تومله وسائل اإلعالب وااتصال لالم يغرس في هوس الةالب أكاييمي ا وترةوي ا وةاست داب أكلر

وسائل اإليضاح وذل لتلبيل الوعي البيئي

أيضا يمكن تحقيم الوعي البيئي عند اإلنسان متى تمت مراعاة ما يلي:

أوال -التركيز علا تنمية الجا ب اإليما ي عند اإل سان ،إذ إن هذا الجا ب يؤكد

رورة تعامل

اإل سان مك البيئة من منةل إيما ي خالص يرةي اإل سان علا أهمية احتراب هذه البيئة وحسن
التعامل مك مكو اتالا ،والحرص علا عدب تدمير مواريها

ثانيا -غرس الشعور ااا تماء الصايق للبيئة في النهوس ،والحث علا إي ار عم العالقة
وهذا بدوره كهيل بتوفير الدافك .اإليجابية بين اإل سان والبيئة اما فيالا من كائناة ومكو اة
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الهريي والجماعي لتعرف كل ما من شس ه الحهاظ علا البيئة ،وعدب تعريضالا سي خةر يمكن
أن يالديها أو يلح الضرر امحتوياتالا

ثالثا -العناية بتوفير المعلوماة والحقائ البيئية الصحيحة ،والعمل علا شرها وايصالالا
ام تلا الةرائ والوسائل الترةوية ،والتعليمية ،واإلعالمية ،واإلرشايية لجميك أفراي وفئاة

المجتمك ،حتا تةون في متناول الجميك اشكل مبسة ،ومورة ساللة وميسرة علي) 2009 ,
و يري عباس  )2013أن هنا

يو ار لألطهال في حماية البيئة ,حيث يمكن لألطهال أن

يؤيوا يو ار فعاا في حماية البيئة التي يعيشون فيالا وتحسنالا عندما يدركون أيوارهم ويشعرون

بواجبالم تجاه البيئة التي يتعاملون معالا منزل -مدرسة –حي -حديقة -استان – غااة) وتةون
مشاركتالم في النشاطاة المتنوعة الصهية والالمهية بدافك ذاتي وطوعي يحله في ذل

لبيئته ومعرفته اسهمية عنامرها االنسبة إليه إن اي ار
المترتبة عليالا تهتح الوعي البيئي لالطهال

حبه

حقيقة المشكالة البيئية والتسثيراة

إن اسطهال الذين يتم وفي السنواة اسخيرة ،بدأة التالديداة التي تواجالالا البيئة تتزايد

إن ما يتعلمه الةهل اليوب هو الذي تمكينالم أطهال يتمتعون اقوة مةلقة لحماية البيئة وتحسينالا
سيشكل العالم غدا إن غرس الوعي البيئي في اسطهال في سن مبكرة هي أفضل وسيلة لحماية

البيئة إا أن هياية الوعي البيئي لألطهال غير كاف فلةي يصبح اسطهال عنامر فعالة في

الت غيير ،يجب أن تتوفر سبل لةي يتمكنوا من ترجمة معارفالم إلا الدعوة والعمل وتست دب
اليو يسا برامجالا المتعلقة االمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في جميك أ حاء العالم
لتلقيا اسطهال وتمكينالم اشسن القضايا البيئية المتصلة االمياه والصرف الصحي والنظافة

الصحية وتشمل اس شةة و ك برام المراف الصحية والتلقيا البيئي في المدارس اليو سيا
)2013

هنا عدي من الدراساة التي تناولل تنمية الوعي البيئي منالا يراسة ااطرش  )2012و
التي هدفل إلا الةشا عن الدور الةبير الذي تلعبه البيئة السليمة والصحية في تنمية ومقل
الموهبة واابداه لدى الةهل مك تو يح أثر الترةية البيئية في توعية وترةية الةهل الموهوب
للومول إلا ااستراتيجية الناجحة لوسة بيئي سليم يسمح بتةوير وتنمية الموهبة ورعايتالا

وفا يراسة قاب بالا المالدي  )1995هدفل إلا تنمية الوعي البيئي سولياء اسمور بدور

الحضا ة  ،تتضمن الدراسة مشكالة البيئة الم تارة لتةبي البحث اإحدى أحياء القاهرة منالا

ملوثاة الالواء – ملوثاة المياه – ملوثاة الغذاء – التلوث الضو ائي – المشكلة السكا ية –
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النظافة العامة

وتم عرض أفالب تسجيلية والقياب بزياراة ميدا ية  ،وأشارة تائ الدراسة إلا

مو الوعي البيئي للمجموعة التي يرسل البر ام

أيضا يراسة خضر  )2001و التي هدفل الي إعداي تصميماة لتنمية الوعي االمهاهيم

البيئية للةهل  ,حيث تم إعداي مقياس للوعي البيئي لتالميذ المرحلة ااعدايية و إثباة فعالية تل

التصميماة في تنمية الوعي االمهاهيم البيئية للةهل

أيضا يراسة محمد  )2004و التي هدفل الي التعرف علي أثر است داب اعا اس شةة

التعليمية في تدري

مقرر الجغرافيا علا تحصيل طالب الصا اسول اللا وي لبعا المهاهيم

البيئية وتنمية الوعي البيئي لديالم

أيض ا يراس ة البرك اة  )2004و الت ي ه دفل إل ي التع رف عل ي تص وراة معلم ي الص هوف

ااساسية اللالثة للت ةية التدريسي المالئم لتنمية الوعي البيئي لدي التالميذ ,و لقد كشهل ت ائ

الدراس ة أ ه ل دي الغالبي ة العظم ي م ن المعلم ين تص وراة تقليدي ة ح ول الت ة ية لتنمي ة ال وعي
البيئي لدي التالميذ

أيض ا ه دفل يراس ة ي ا في وه واوهليس ن ) Yavuz, & Ozyalcin (2004إل ي التع رف عل ي

يرج ة الت ي يمك ن للتعل يم الق ائم عل ي الحاس ب أن ي ؤثر عل ي المعرف ة البيئي ة وال وعي البيئ ي ل دي

طالب الجامعة حيث تم تةبي ااختبار المعرفي والبيئ ي ومقي اس ال وعي البيئ ي و لق د أو حل
تائ الدراسة أ ه عند است داب التعلم القائم علي مساعدة الحاس ب ف ان المعرف ة البيئي ة للة الب ق د

ارتهعل لدي الةالب ولةن الوعي البيئي لي

بنه

الدرجة من النجاح

يراسة حلمي  )2005حيث سعا هذا البحث الا تحقي اسهداف ايتيةو
-التعرف علا اساعاي البيئية الواجب تنميتالا للةهل فا مرحلة ما قبل المدرسة

ا تاج بر ام فيديو تعليما علا أس

علمية لتنمية الوعا البيئا للةهل فا مرحلة ما قبل

 -المدرسة

التعرف علا مدى فاعلية بر ام الهيديو التعليما لتنمية الوعا البيئا للةهل فا مرحلة ما قبل

 -المدرسة

ومن هذا المنةل كان هذا البحث الذى تعرض لمعرفة فاعلية بر ام فيديو تعليما مقترح لتنمية

الوعا البيئا للةهل فا مرحلة ما قبل المدرسة

اسهرة للنتائ التا أسهر عنالا التحليل اسحصائا للبيا اة وفقاا لتساؤاة البحث وفرو ه

والمتمللة فا
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فعالية بر ام الهيديو التعليما علا مستوى أياء اسطهال عينة البحث للمقياس المصور وأكد
علا ذل متوسة الهروق بين التةبي القبلا والبعدى سياء اسطهال علا المقياس المصور
للوعا البيئا لصالح اسياء البعدى

وقد ترجك تل النتيجة الا أهمية اسفالب التعليمية فا قدرتالا علا أمداي الةهل ا براة حقيقية

حيث يتميز الهيلم التعليما عن أى من الوسائل التعليمية اسخرى فا أثراء ملةة الت يل واسي ار
عند المتعلم اما يتيح له من عرض للمواقا علا عك

اسساليب التقليدية المست دمة كما أن

للرسوب المتحركة قدرتالا الالائلة فا تنمية الجوا ب المعرفية للةهل

كان مقدار فعالية بر ام الهيديو التعليما المقدب لةهل ما قبل المدرسة  )1 45وها أكبر 2-

).من القيمة التا حديها بال لهعالية البر ام وها )1 2

وهدفل يراسة عبد الرحمن  ) 2005إلي تنمية الوعي البيئي والتحصيل ل دي تالمي ذ الص ا

اسول اإلعدايي وقياس فعالية است داب كل من خرائة المهاهيم والشكل  Vفي تنمية الوعي البيئي
والتحص يل لتالمي ذ الص ا اسول م ن خ الل ت دري

العل وب وتةو ل عين ة البح ث م ن ث الث

فص ول م ن تالمي ذ الص ا اسول اسع دايي واس ت دب الباح ث الم نال الت الي و الم نال الوم هي
التحليلي والمنال التجريبي و أسهرة تائ البحث عن مجموعة من النتائ من أبرهها و

 -1توجد فروق ذاة يالة إحصائية بين متوسةي يرجاة المجموعة التجريبي ة اسول ي والت ي يرس ل
ااست داب خرائة المهاهيم ومتوسة يرجاة المجموعة الضااةة

 -2توج د ف روق ذاة يال ة إحص ائية ب ين متوس ة يرج اة تالمي ذ المجموع ة التجريبي ة اللا ي ة والت ي
يرسل ااست داب خرائة الشكل  Vومتوسة يرجاة المجموعة الضااةة

 -3توج د ف روق ذاة يال ة إحص ائية ب ين متوس ة يرج اة تالمي ذ المجموع ة التجريبي ة اسول ي والت ي
يرسل ااست داب خرائة المهاهيم ومتوسة يرجاة تالميذ المجموعة التجريبية اللا ية

هدفل يراسة Seckenسايكن  )2005إلي التعرف علي يور التةنولوجيا والتةور السريك حاليا

قد ساهم في ايجاي العديد من المشكالة البيئية وساهم في ا تشار العديد من البيئية اشكل واسك
وقاب الباحث بتصميم مقياس للوعي البيئي علي مقياس ليكرة من  15قةة لقياس اتجاهاة
الةالب حول الوعي البيئي العالمي والقدرة علي ايجاي مقترحاة من البرام الترةوية لعالج هذة

المشكالة في المدارس لي

علي مستوي الدولة ولةن علي مستوي عالمي أو حل تائ الدراسة

أن احث ا لةالب علي اإل تر ل قد هاي معداته واتجاهاتالم حو التةنولوجيا وساهم حو تةوير
اا شةة البيئية كواجباة

337

فاعلية تصور مقترح قائم علي إستراتجية التعلم الذاتي في تنمية الوعي البيئي

يوسف عقال المرشد

________________________________________________________________________

أيض ا يراس ة البرع ي  )2006والت ي ه دفل ال ي إع داي بر ام مقت رح لتنمي ة ال وعي البيئ ي

لدي ااطهال بتوظيا اعا اس شةة الهنية و الموسيقية و توملل الدراس ة ال ي فاعلي ة اس ت داب

اس شةة الهنية و الموسيقية لتنمية الوعي البيئي لدي اسطهال

يراس ة احم د  ) 2009و الت ي ه دفل إل ي قي اس ال وعي البيئ ي ل دي طلب ة كلي ة الترةي ة

جميك اسقساب ) ذكو ار أو إ اثا وةلغل العينة  456طالبا وطالبة من جميك كلي ة الترةي ة ف ي الع اب

الد ارس ي  2007 , 2006أياة البح ث كا ل ال وعي البيئ ي وال ذي تة ون  64فق رة موهع ة عل ي
اعدين  ,أولالما معلوماة بيئية  ) 30فقرة من وه ااختيار م ن متع دي رة اعي الب دائل وثا يالم ا

استجاه حو البيئة وتض من  )34فق رة لة ل فق رة خمس ة تق ديراة حس ب طريق ة ليك رة وث م إيج اي
معام ل الص دق واللب اة وةع د اج راءاة تض بة أياة البح ث عل ي الةلب ة وجم ك البيا اة ومعاملال ا

إحص ائيا ااس ت داب الوس ائل اإلحص ائية أش ارة النت ائ ال ي ت د ي المس توي الع اب لل وعي البيئ ي
لدي طالب كلية الترةية

أيضا يراسة حسن  ) )2009والتي هدفل إلي التعرف عل ي فاعلي ة بر ام ق ائم عل ا ال تعلم

م ن أج ل ااتق ان إلكس اب تالمي ذ مرحل ة التعل يم اسساس ي ف ي الجمالوري ة اليمني ة المه اهيم و
ااتجاهاة البيئية و اعا عملياة العلم اسساسية

أيض ا يراس ة حهن ا  )2009و الت ي ه دفل إل ي التع رف عل ي أث ر بر ام ت دريبي ق ائم عل ا

الت دري

اابتة ارى لمعلم ا الجغرافي ا ف ي تنمي ة اع ا مال اراة ح ل المش كالة و ال وعا البيئ ي

لدى الةالب المتهوقين االمرحلة اللا وية

بينم ا ه دفل يراس ة مي دياليمواه ) Madhumala ( 2010إل ي فال م أث ر ك ل م ن الهن ون والعل وب
والتج ارة والن وه عل ي ال وعي البيئ ي ل دي ط الب الص ا الل ا ي عش ر وك ذل معرف ة أث ر ذل عل ي

السلوكياة المرتبةة االتصرف حيال البيئة وأو حل النت ائ وج وي عالق ة وا حة ب ين اثن ين م ن

المتغيراة وهما الهنون والعلوب وان اختالف النوه ا يحدث فرقا في اي ار هذا الوعي

ويو ح ك ابور  Kapoor (2011أ ه توج د هن ا عالق ة ب ين التنمي ة الريهي ة والهق ر حي ث

تلعب وسائل اإلعالب يو ار وا حا في م نك ال وعي البيئ ي وت وفير المعلوم اة ح ول يور التةنولوجي ا
وم ن هن ا يلع ب اإلع الب يو ار هام ا اقن واة المعلوم اة ف ي تقلي ل الهج وة ب ين العل م والمجتم ك وهي اية

الوعي البيئي

أيضا يراس ة خم ي

و محم د و حج اج  )2012والت ي ه دفل ال ي تحدي د أه م مش كالة البيئ ة

التةنولوجية التي يجب أن تعي بالا معلمة ري اض اسطه ال ف ي
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وء العولم ة والتع رف عل ي م دي

ال وعي ل دي معلم ة الرو ة بتل

المش كالة و توم لل الدراس ة إل ي وج وي س بة ا ه اض ف ي

مستوي الوعي البيئي امشكالة البيئة التةنولوجية التلوث التةنولوجي الصناعي و اإلعالمي )
 مدخل التعلم الذاتي :Self- Learning

يعتبر التعلم الذاتي من المداخل المالمة الت ي يمك ن أن تس ت دب ف ي إث راء ب رام إع داي معلم ي

العلوب االتنمية المستدامة ،فالتعلم الذاتي يعتبر من أهم وسائل الترةية المستمرة حي ث إ ه الوس يلة

الت ي يمك ن بواس ةتالا مواجال ة التة وراة الس ريعة الت ي تح دث ف ي المجتم ك ف ي ش تا المج ااة،
فالو مدخل يقوب اه المعل م بتعل يم هس ه بنهس ه م ن خ الل الم رور امجموع ة م ن المواق ا التعليمي ة

تس اعده عل ا اكتس اب العدي د م ن المال اراة والمع ارف وااتجاه اة ،ام ا يتواف

م ك قدرات ه

واس تعداياته وةس رعته الذاتي ة م ك أق ل توجي ه وارش اي م ن قب ل المعلم الش رةينا ،و

الةناوي)32،2011،

 -1تعريف التعلم الذاتي:
للتعلم الذاتي تعريهاة عديدة ،ومن أهم التعريهاة التي تناولل التعلم الذاتي ما يليو
يعرف ه حس ين )27 ،2001 ،اس ه النش ام ال واعي لله ري ال ذي يس تمد حركت ه ووجالت ه م ن

اا بعاث الذاتي وااقتن اه ال داخلي والتنظ يم ال ذاتي بال دف تغيي ره لش ص ه ح و مس توياة أفض ل
من النماء واارتقاء

بينما يرى كل من النجدي ،عب د الال ايى ،راش د )2003،219،اس ه اسس لوب ال ذي يق وب في ه

الم تعلم بنهس ه ا المرور عل ا م تل ا المواق ا التعليمي ة اكتس اب المعلوم اة والمال اراة االش كل
الذي يملل فيه المتعلم محو ار لعملية التعليمية

ويضيا ش حاته )9 ،2012،أ ه يمل ل ت ائ المجال وي ال ذاتي المب ذول اكتس اب المعلوم اة

والمع ارف حس ب الحاج ة للتعل يم والم واري المايي ة والبش رية الالهم ة لعملي ة ال تعلم والمال ارة ف ي اختي ار
واست داب استراتيجياة التعلم المناسبة للتلميذاة

كما أن أسل وب التعلم الذاتي يعتمد علا شام المتعلم حيث يمر من خالله ببعا المواقا

التعليمية ويكتسب من خاللالا المعارف والمالاراة اما يتواف مك سرعته وقدراته ال امة ويمكن
أن يست دب الوسائل التعليمية المتعدية لتحقي

أهداف ترةوية للهري المتعلم

متولي،

علا)2004،96،

 أهمية التعلم الذاتي:لقد أشار كل من النجدي ، ،راش د ،عب د الال ايي 220،2003 ،عب د ال رؤوف)19 ،2009،

إلا أهمية التعلم الذاتي في العملية التعليمية ،والتي تتملل في النقام التاليةو
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أ -يعتب ر ال تعلم ال ذاتي م ن أح د ااس تراتيجياة الت ي يمك ن أن تهي د ف ي مواجال ة المعرف ة المتهج رة
المتزايدة ،وتسالم في التعلم المستمر مدى الحياة ،ولةنالا ليسل ااستراتيجية الوحيدة ،بل يجب أن

تتةامل مك ااستراتيجياة والوسائل اسخرى

من مدخل ظم التعليم

ب -التوجي ه ال داخلي ال واعي ال ذي يس تمد م ن التوجي ه الترة وي ال ارجي ،احي ث يبح ث الم تعلم
بنهسه عن المعرفة ومصايرها

ج -يشمل التعلم الذاتي النشام المعرفي ،والوجدا ي ،والح

حركي اشكل كامل

ي -مراع اة اله روق الهريي ة والس رعة الذاتي ة للمتعلم ين م ن خ الل مس اعدته عل ا فال م بيئت ه،

والتهاعل معال ا اإيجابي ة ،وتنمي ة ذاتيت ه ع ن طري مش اركته ف ي ات اذ الق ارراة الت ي تال م مس تقبله
المالني والتعليمي

ه -إتقان الماية التعليمية
و -إيجابية وتهاعل المتعلم

ه -التوجيه الذاتي للمتعلم والقدرة علا ات اذ الق ارراة

ج -التقويم الذاتي للمتعلم

م -يعتبر التعلم الذاتي عملية ما ،حيث يكون المتعلم لديه مسئولية خامة للت ةية ،واإل جاه

وتقييم ال براة التعليمية

ل -الم تعلم ه و مح ور عملي ة ال تعلم ،فينحص ر ال تعلم ال ذاتي ب ين قةب ي العم ل والعم ل الموج ه

اشكل ما من قبل المعلم

وتو ح يراسة كل من جيرالد وكور ال  )Gerald&Conrelia,1997أن التعلم الذاتي للةبار

يرتبة بزياية الدافعية ،وةس شةة لالا عالقة اعدة مهاهيم ذاة الصلة ااستراتيجياة التعلم ،ااإل افة

إل ا ال تحكم والتق ويم ،وق د أش ارة تل

الدراس ة إل ا أن ال تعلم ال ذاتي لة ي يك ون متمي ااز يج ب أن

يرتبة االظروف البيئية المحيةة االمتعلم ،وكذل يرتبة االةهاءة والتةامل ااجتماعي
 -أشكال التعلم الذاتى:

تتع دي المص اير الت ي يعتم د عليال ا ال تعلم ال ذاتي م ا ب ين مص اير مص ورة ،ومةبوع ة ،وأف الب

وأجال زة الحاس ب ،والم واي المبرمج ة ،مم ا يت يح للتلمي ذ اختي ار م ا يناس به م ن ه ذه المص اير س واء
كا ل مس موعة أو مقروءة محم وي ،)105 ،2006،ويمك ن تو

الذاتي ،وهاو

أ -التعلم الذاتي من خالل التسمل الش صي التسمل العقلي)

يح اع ا أ م ام م ن ال تعلم

ب -التعلم من خالل است داب الحواس الم تلهةو البصر– السمك– الشم– التذوق– اللم
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ج -التعلم الذاتي من خالل مصاير التعلم المتنوعة مللو

ي -مصاير تعلم اشرية ااتصال بذوي ال برة)
ه -مصاير تعلم مةبوعة ،وغير مةبوعة

و -مصاير تعلم اجتماعية أماكن وأشياء اجتماعية)

ه -مصاير تعلم مسموعة وسائل اإلعالب المسموعة)
ح -مصاير تعلم مرئية وسائل اإلعالب المرئية)

م -مصاير تعلم ش صية مللو الةمبيوتر– البر ام الش صي

الخ)

ومن خالل أ مام التعلم الس ااقة يمك ن لله ري ممارس ة عملي اة العل م وممارس ة الةريق ة العلمي ة

ف ا التهةي ر كةريق ة لدراس ة العل وب الةبيعي ة وة ذل يمك ن لله ري القي اب بدراس ة العل وب يراس ة

ذاتية حسين)27 ،2001 ،
وفي

وء أهمية التعلم الذاتي في العملية التعليمية اصهة عام ة ،والم تعلم اص هة خام ة ،ج د

عديا من اسساليب ذاة الصلة االتعلم الذاتي ،ومن أهمالا منا س عويي  )1999،والت ي
أن هنا
ا
تتملل فيما يليو
 التعليم المبرم

 الحقائب التعليمية
 خةة كيلر ظاب التعليم الش صي)
 الموييالة التعليمية

 التعليم الذاتي ااست داب الحاسب ايلا
 التعل يم ال ذاتي ع ن طري

ش بكة ااتص ااة والمعلوم اة واإل تر ل ،وة الرغم م ن

ااختالف اة ب ين ه ذه اسس اليب ،إا أ ال ا تته

ف ا تحقي

تعل يم يؤك د عل ا اس تقاللية

المتعلم وايجابيته و شاطه ،ويتناسب مك قدراته واستعداياته واحتياجاته ال امة

ويعتبر أسلوب الموييالة التعليمية من أكلر اسساليب التا است دمل في الت دري

ف ي الهت رة

اسخيرة

هنا عدي من الدراساة التي اكدة علي أهمية التعلم الذاتي ملل و

يراسة لوا واخرون  )2009والتي اكدة علي فاعلية است داب التعلم الذاتي في تدري
ااستشارة لةالب اكلية علم النه
الذاتي ومالاراة حل المشكلة

مالاراة

حيث حدث تغير وا ح من خالل يراسة موييواة التعلم
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يراسة اي ي  )2012والتي أو حل أثر استراتيجية التعلم الذاتي في التحصيل لماية الجبر
لدي الةالب ذوي معوةاة التعلم في الريا ياة تةو ل العينة من  40طالب ذوي

معوةاة تعلم االمرحلة اللا وية او حل النتائ فاعلية التعلم الذاتي في تحسين الت صيل

لدي الةالب ذوي معوةاة تعلم االمرحلة اللا وية

يراسة هومز  )2012والتي سعل الي التعرف علي اثر التدريب علي مالاراة التعلم الذاتي
في التوامل علي المالاراة كهاءة الذاة و الدافعية وتوملل تائ الدراسةالي فاعلية البر ام
التدريبي لةالب علم النه

حيث تم التعلم عن اعد

يراسة سميث واخرون  )2016والتي سعل الي تنمية مالاراة التعلم الذاتي لدي الةالب ذوي
ااعاقة العقلية حيث تم است داب بر ام لعالج أرةعة طالب من الشباب ومن خالل متااعة
المعلم حدث تحسن في مستوي الةالب و اعتمايهم علي ا هسالم

اعداد أدوات البحث :

قائمة مفاهيم الوعي البيئي :
تم الرجوه الي عدي من الدراساة السااقة و اايبياة للتومل الي تل القائمة ااإل افة الي

التعرف هلي اهم تل المهاهيم اعد الرجوه الي الةتاب المدرسي المقرر و اعداي تل

عر الا علي الساية المحكمين

القائمة و

الموديول التعليمي :

تم استعراض عدي من الدراساة المرتبةة االتعلم الذاتي واعداي المديواة التعليمية

مفهوم الموديول التعليمي:

تعرض عديد من الترةويين الي مهالوب الموييول التعليمي  ،وقاب كل منالم بتعريهه حسب مايتبناه

من اراء ووجالاة ظر ،لذل ظالرة تعريهاة متنوعة للموييول التعليمي سواء علي المستوي

العالمي أب المستوي المحلي ،

وقد أجمعت هذه التعريفات علي أن:
1-الموييول عبارة عن وحدة تعليمية مغيرة

من مجموعة وحداة تشكل بر امجا تعليميا.

2-للموييول أهداف تعليمية محدية.

3يضم الموييول مجموعة متنوعة من اس شةة التعليمية لي تار منالا المتعلم مايناسبه.4-يقوب الموييول علي استراتيجية التعلم الذاتي  ،حيث يسمح للمتعلم االدراسة الذاتية حسب

قدرته وسرعته تحل اشراف وتوجيه وارشاي للمعلم.

-5يتحدي المدي الزمني للموييول تبعا لةل من طول الموييول و وعيته وأهدافه ومحتواه  ،وعلي
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ذل فقد يكون المدي الزمني للموييول محديا ا تتجاوه يراسته اضك يقائ  ،او يكون المدي
الزمني للموييول واسعا تستغرق اضك ساعاة أو عدة أياب .
خصائص الموييول التعليمي:

للموييواة التعليمية خصائص ومميزاة مالمة:

1يتميز الموييول التعليمي بوحدته وتةامله وترااةه.2-يتناسب الموييول التعليمي مك الةالب المتوسة  ،حيث يمكن أن يتعلمه في خالل فترة همنية

محدية.

3-يمكن أن يرتبة الموييول التعليمي مك موييالة أخري سواء التي تتعل االمو وه هسه أب

التي تتعل امو وعاة أخري.

4تمتاه الموييواة الهريية اس الا مهتوحة النالاية لتالئم البنين والبناة ذوي القدراة الم تلهة.5-يمكن است داب الموييواة التعليمية للمقار ة بين ا جاهاة الةالب وذل عن طري مقار ة

النتائ التي يتوملون إليالا تبعا لمعايير تقييم وا حة.

6-تعتمد الموييواة التعليمية علي مداخل التعلم التي ترتةز علي المتعلم وتعده المحور الرئيسي

لالا.

7-يمكن للموييواة التعليمية مراعاة ااحتياجاة الهريية للمتعلمين.

مكو اة الموييول التعليمي:
-1-عنوان الموديول:

يعك

عنوان الموييول الهةرة الرئيسية للوحدة المراي تعلمالا  ،ويعال الموييول تعليمي عاية فةرة

رئيسية واحدة ،لذل يجب أن يكون عنوان الموييول وا حا ومحديا.
2-األفكار الثانوية للموديول:

وهي اتجة عن تجزئة الهةرة الرئيسية للموييول الي مجموعة من اافةار اللا وية التي تدور حولالا

اا شةة التعليمية الم تلهة  ،وتعد اافةار اللا وية قام ا ةالق لدراسة الهةرة الرئيسية للموييول
-3تحديد الوسائل المساعدة للموديول التعليمي.
 -4تحديد األنشطة التعليمية
 -5تقويم الموديول

وقد تم ضبط الموديول إحصائيا باستخدام اسلوب التحكيم؛ حيث عرضه الباحث على

عينة من المحكمين المتخصصين في مجال تعليم الدراسات االجتماعية ،وقام بإج ار

التعديالت الالزمة وفقا آلرائهم.
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 -6اعداد االختبار القبلي و البعدي للموديول
خطوات بنا مقياس الوعي البيئي :

اعد أن قامل الباحث ببناء الموييول  ،والتي تستالدف تنمية الوعي البيئي ,وق د اش تملل

المويي ول عل ا المه اهيم والحق ائ والق يم البيئي ة  ,وحت ا يتع رف الباح ث عل ا م دى ال وعي البيئ ي
لديالم اعد القياب بتدري

الموييول لالم  ،لزب اسمر وجوي أياة لقياس هذا الوعي

لبنا وضبط مقياس الوعي البيئي  ،اتخذ الباحث هذه الخطوات -:

أ -تحديد الالدف من المقياس

ب -اإلعداي للمقياس

ه  -و ك تعليماة للمقياس

و -الصورة المبدئية للمقياس

ي -و ك مهرياة المقياس

ج -حدوي المقياس

وتناول الباحث شرح هذه الخطوات كما يلي :

أ -الهدف من المقياس :

يهدف المقياس إلى الوقوف على مد وعي التالميذ بما يلي :

 -1تلوث الغذاء

 -2تلوث الماء والالواء والترةة  ،وكيهية التغلب علا هذا التلوث
 -3تسثير التلوث البيئي علا السياحة

ب -اإلعداد للمقياس :

ت م ااط اله عل ا مق ايي

ال وعي البيئ ي ف ي ع دة اح وث ووج د أن اساح اث الس ااقة

اس ت دمل تص نيا كراث ول لأله داف الوجدا ي ة ،حي ث ي ذكر كراث ول أن اسس اس ف ي إع داي
ااختب اراة ال ام ة االمس توياة الت ي

المس توياة ا الظالور والتحق منال ا ف ي

منالا التص نيا  ,ه و ابتة ار المواق ا الت ي تس مح لال ذه
وء تعري

ك ل مس توى وح دويه  ,ويك ون ذل

موقا له عدة استجاااة تعبر عن المستوى المراي قياسه الوعي )

بتص ميم

ج -حدود المقياس :

تضمن المقياس المفاهيم القضايا البيئية المحلية التي تضيمنتها المودييول المقتيرح فيى ضيو

أبعاد الوعى البيئى وهي كاآلتي :

( )1المفيياهيم -:تل وث ترة ة – م اء – ه واء – غ ذاء ) -تص حر – تجري

– س هي الرم ال –

هح ا عم ار ي – س ياحة – أمة ار حمض ية – رع ي ج ائر – فق ر – ب اة طبيع ا – فيض ا اة –

س يول – هي اية س كا ية – ظ م هراعي ة خاطئ ة – س ياحة – أم اكن س ياحية  -محمي اة طبيعي ة –
سياحة ترفيالية – سياحة عالجية – سياحة تاري ية – سياحة يينية -آثار– مرشد سياحا
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( )2القضايا البيئية المحلية :

( أ ) اإلحساس االمسئولية تجاه البيئة
ب) االتزاب احماية البيئة وميا تالا

ج) معرفة وفالم المشكالة البيئية المحلية وها و مشكلة تلوث الغذاء ويتضمنو
 -1أ) تلوث ال بز

 -2ب) اسلب ان  ،تل وث الال واء – تل وث الم اء – تل وث الترة ة  ،أث ر التل وث البيئ ا عل ا

السياحة فا مصر ،وكيهية التغلب عليه
د -وضع مفردات المقياس :

ت م تص ميم مقي اس ال وعي البيئ ي ف ي م ورة ع دي م ن اسس ئلة تتض من المه اهيم الس اب

تحديدها وتم تضمينالا في الموييول  ,ويتبك كل سؤال ثالثة إجاا اة توج د واح دة فق ة م ن ال لالث
إجاا اة ت دل عل ا م دى وع ي التلمي ذ اسم م  ,وق د و ك أس ئلة المقي اس ف ي م ورة اختب ار م ن

متع دي  ,وه ي إح دى الص ور الت ي أش ار كراث ول إل ا م الحيتالا لقي اس مس توى ال وعي  ,كم ا
تعتب ر أس ئلة ااختب ار م ن متع دي أكل ر اسس ئلة المو وعية مناس بة للتالمي ذ ف ي س ال ا تق ي

اكهاءة القدرة علا تهسير السبب واسثر  ,كما أ الا تتسم االمرو ة ف ي اختي ار أح د اإلجاا اة  ,وق د

راعي الباحث عند مياغة مهرياة المقياس ما يلي و-
 أن تةون مرتبةة اقياس الوعي االمشكالة البيئية أن تةون مناسبة ووا حة لمستوى التالميذ -أن تةون محدية وتحتوى علا فةرة واحدة

 أن توهه البدائل توهيع ا عشوائي ا في اسسئلة ككل أن تةون مهرياة كل سؤال متساوية -أن تةون البدائل ثالثة في كل سؤال

هي -تعليمات المقياس :

و عل تعليم اة المقي اس بلغ ة س اللة ومناس بة لال م ف ي المرحل ة اابتدائي ة وق د أو حل

التعليم اة طريق ة تس جيل اإلجاا ة ومكا ال ا  ،و رورة ق راءة الس ؤال جي دا وع دب الت م ين  ،وأن
هن ا اع ا اسس ئلة لال ا أكل ر م ن إجاا ة م حيحة وعل يالم اختي ار أه م اإلجاا اة  ،وم مم مهت اح

لتصحيح اإلجاااة

و -الصورة النهائية للمقياس :
اشتمل المقياس علا  )22مهرية  ،من مة ااختيار من متعدي
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وت م ع رض الص ورة المبدئي ة للمقي اس عل ا لجن ة م ن المحكم ين المت صص ين ؛ سخ ذ أرائال م
حولو

 مدى مناسبة اسسئلة للالدف الذي و ك من أجله -سالمة التعليماة ال امة االمقياس

 -مدى مناسبة مياغة اسسئلة لمستوى التالميذ

 -مدى مناسبة عدي اسسئلة االمقياس لةل قضية بيئية جاءة االوحدة

تطبيم أدوات البحث وأهم النتائج

شرع الباحث في تطبيم البحث؛ وقد أسفر هذا التطبيم عن النتائج التالية:

جدول ( )1اختبار "ت" لداللة الفرق بين متوسطي المجموعتين التجريبية والضابطة في
القياس القبلي

اإلحصا ات

ن

م

ع

التجريبية

30

17 93

3 25

الضابطة

30

17 67

3 63

المجموعة

قيمة ت

د .ح.

الداللة

0 30

58

0 77

جدول ( )2اختبار "ت" لداللة الفرق بين متوسطي المجموعتين التجريبية والضابطة في
القياس البعدي

اإلحصا ات

ن

المجموعة

م

ع

التجريبية

30

36 63

4 17

الضابطة

30

18 40

2 87

قيمة ت
19 72

د .ح.
58

الداللة
0 0001

جدول ( )3اختبار ت لداللة الفرق بين القياسين القبلي والبعدي في المجموعة التجريبية
اإلحصا ات
القياس

ن

القياس
القبلي

القياس

م

ع

17 93

3 25

30

د .ح.

29
36 63

4 17
346

قيمة ت

38 22-

الداللة

0 001

البعدي

جدول ( )4اختبار ت لداللة الفرق بين القياسين القبلي والبعدي في المجموعة الضابطة

اإلحصا ات
القياس

ن

القياس
القبلي

القياس

30

البعدي

م

ع

17 67

3 63

18 40

2 87

د .ح.

29

قيمة ت

1 16-

الداللة

0 25

ق ار ة النتائج

جدول ( )1يتضح من خالله :

 -تكافؤ أدا مجموعتي الدراسة على اختبار الوعي البيئي ؛ حيث لم تكشف النتائج وجود أي

فروق إحصائية لصالح أي من المجموعتين .وهو ما يشير إلا عدب تحق فرض القياس القبلي
و صه توجد فروق ذاة يالة إحصائية عند مستوى  )0 05بين متوسةي يرجاة طالب

المجموعتين التجريبية والضااةة في القياس القبلي في اختبار الوعي البئيي

وقد ع از الباحث هذا التجانس الحادث بين مجموعتي الدراسة في تعامالتهم على اختبار

الوعي البيئي إلى األسباب اآلتية:

 -1التقارب العمري بين أفراي العينة
 -2تلقي تدري

المواي ااجتماعية من قبل معلميالم اسساليب وطرائ تدري

واحدة

 -3عدب تعرض أي من المجموعتين للتصور المقترح التي تسعا الدراسة الحالية إلا تقدمه

جدول ( )2يتضح من خالله :

 وجوي فروق ذاة يالة إحصائية بين متوسةي يرجاة طالب المجموعتين التجريبيةوالضااةة في اختبار الوعي البيئي بين القياسيين القبلي والبعدي حيث ثبتل تل الهروق لصالح
القياس البعدي وفي اتجاه المجموعة التجريبية وهو ما يعني تحق الهرض اسول من فروض

القياس البعدي وينص علا توجد فروق ذاة يالة إحصائية عند مستوى  )0 05بين متوسةي

يرجاة طالب المجموعتين التجريبية والضااةة في القياسين القبلي والبعدي في اختبار الوعي

البيئي وذل لصالح القياس البعدي وفي اتجاه المجموعة التجريبية

جدول ( )3يتضح من خالله :
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 وجوي فروق ذاة يالة إحصائية بين متوسةي يرجاة طالب المجموعة التجريبية في اختبارالوعي البيئي في القياسيين القبلي والبعدي حيث ثبتل تل الهروق لصالح القياس البعدي وهو

ما يعني تحق الهرض اللا ي من فروض القياس البعدي وينص علا توجد فروق ذاة يالة

إحصائية عند مستوى  )0 05بين متوسةي يرجاة طالب المجموعة التجريبية في القياسين
القبلي والبعدي في اختبار الوعي البيئي وذل لصالح القياس البعدي

جدول ( )4يتضح من خالله :

 -عدب وجوي فروق ذاة يالة إحصائية بين متوسةي يرجاة طالب المجموعة الضااةة في

اختبار الوعي البيئي بين القياسيين القبلي والبعدي حيث لم تلبل أي فروق لصالح أي من
القياسين وهو ما يعني عدب تحق الهرض اللالث من فروض القياس البعدي وينص علا توجد

فروق ذاة يالة إحصائية عند مستوى  )0 05بين متوسةي يرجاة طالب المجموعة
الضااةة في القياسين القبلي والبعدي في اختبار الوعي البيئي وذل لصالح القياس البعدي

تفسير النتائج

تشير النتائج السابقة في مجملها إلى تحسن أدا أفيراد العينية التجريبيية مقارنية بيهدا

أق يرانهم ميين أف يراد العينيية الضييابطة ،وهييو مييا يتفييم مييع نتييائج بع ي

الدراسييات السييابقة منهييا

:دراسة قرني( )2011و التي أوضحت فاعلية برنامج تدريبى مقترح قيائم عليى اليتعلم اليذاتي

لتنمييية كفايييات معلمييي العلييوم فييي رعاييية التالميييذ الموهييوبين بالمرحليية اإلعدادييية ،ودراسيية
فتحي ،وشحاتة ( )2012و التي أكدت فعاليه اسيتخدام إسيتراتيجية اليتعلم اليذاتي فيي تيدريس

الجغرافيا على تنمية التفكير اإلبداعي واتجاهات تالميذ الصف األول اإلعدادي نحيو الميادة .و

دراسة عبد الحميد  ،ونوار( )2015و التي أوضحت فاعليية برنيامج مقتيرح قيائم عليى اليتعلم
الذاتي لتنمية المستحدثات الكيميائية ومهارات اتخاذ القرار لد طيالب نيواد العليوم بالمرحلية

الثانوية.

ويعزو الباحث هذا التحسن إلى التصور المقترح القائم على التعلم الذاتي ،وذلك على النحو

التالي:

 -1ما تضمنه التصور المقترح من توجيهات تعليمية وتدريسية؛ حيث تم التركيز خاللها على
عمليات الفهم العليا لد

الطالب .وكذلك العمل على تنمية مهارات التفكير وتشجيع الطالب

على التعلم الذاتي الذي يسعى من خالله المعلم إلى تبصير المتعلمين بتحصيل المعارف
والمعلومات بهنفسهم.
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 -2كان لطريقة اإلعداد الجيدة التي تميزت بها التصور المقترح من طريقة عرض وتدريبات

متنوعة عالجية وتقويمية أثرها الواضح في جذب الطالب وتحفيزهم على العمل والمشاركة بجد

وفاعلية.

 -4أسهمت الوسائل التعليمية المستخدمة وطرائم توظيفها في تقليل جهد المتعلمين،
وتبصيرهم بسبل تحقيم األهداف المبتغاة بيسر وسهولة .فضال عن تحفيزهم للعمل وبذل

الجهد.

 -5ساعد الجهد المبذول من قبل الطالب في تفعيل دور التصور المقترح؛ حيث حرصوا على
البحث عن المعرفة بهنفسهم وتحصيلها بما يناسب كل طالب على حده دون النظر لقدرات
زمالئه وأقرانه.
التوصيات

في ضو النتائج السابقة توصى الدراسة باآلتى :

-1

رورة تضمي ن المهاهيم والحقائ واس شةة البيئية ،التا تساهم فا تنمية الوعا البيئا من

-2

رورة تنظ يم وت ة ية محت وى م نال الدراس اة ااجتماعي ة احي ث يراع ا احتياج اتالم  ،وأا

-3

رورة اإلهتم اب بتة وير أيل ة المعل م  ،وتوفيره ا س ال ا تس اعد المعل م ف ا اإلع داي لل درس ،

خالل مداخل تدريسية جديدة

ينهصل المحتوى عن البيئة فا هذه المرحلة  ،حتا يحدث وع ا من الترااة بين المنال والبيئة
واختي ار أكل ر م ن طريق ة ت دري

النشام
-4

 ،كم ا تعاو ه عل ا اختي ار الوس يلة المناس بة  ،وكيهي ة تص ميم

رورة اس ت داب أس اليب تدريس ية ا تعتم د عل ا الحه ظ  ،واتب اه أ س ب الة رق التعليمي ة ،

وها اس ت داب ملي راة اص رية حس ية مل ل و ااعتم اي عل ا الص ور الملو ة واللوح اة وال رائة ،

والتا تقوب بدور مؤثر وكذل اسفالب  ،والرحالة

المقترحات

يقترح الباحث من خالل إج ار هذا البحث القيام بالدراسات اآلتية :

 -1يراسة تقويمية لبرام الدراساة ااجتماعية الحالية فا

وء القضايا البيئية

 -2فعالي ة بر ام مقت رح ق ائم عل ي القض ايا البيئي ة لت دريب الة الب المعلم ين عل ي اس ت داب
استراتيجياة تدريسية متنوعة لتنمية المهاهيم البيئية لدي تالميذ المرحلة المتوسةة

 - 3أثر است داب اعا ااستراتيجياة الحديلة علا تحص يل الة الب للمه اهيم البيئي ة االمرحل ة
المتوسةة  ،واتجاهاتالم حو الدراساة ااجتماعية
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-4فعالية بر ام مقترح قائم علي التدري

التمايزي لتنمية المهاهيم البيئية لدي طالب المرحلة

 -5فعالية بر ام مقترح قائم علي التدري

التبايلي لتنمية المهاهيم البيئية لدي طالب المرحلة

المتوسةة
المتوسةة
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لدى المراهقين ،رسالة ماجستير غير منشورة ،معالد الدراساة العليا للةهولة ،جامعة
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المالحم

ملحم ()1
قائمة المفاهيم البيئية التى المقترح تنميتها باستراتيجية التعلم الذاتي"

الدرس

المفاهيم البيئية

االول

ما – تلوث ما – نهر – بطالة – بحر -تلوث

الثاني

ترشيد  -استهالك – مورد  -وقاية

الثالث

بيئة – تلوث هوا  -بيئة ساحلية – بيئة صحراوية – تلوث بيئى -

الرابع

رعي  -فقر – جهل  -سلوك  -كارثة  -تصحر

وعي بيئي– -غذا صحى
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ملحم (  )2التصور المقترح

عنوان الموديول :الحفاظ علي المياه بالمملكة العربية السعودية

تحديد طرق التدريس.:

ت م اس ت داب المويي واة التعليمي ة كسس لوب م ن أس اليب ال تعلم ال ذاتا ،وتق وب فة رة
الموييول علا اسس

التاليةو

 أ ال ا عب ارة ع ن وح دة تعليمي ة م غيرة

من مجموع ة م ن الوح داة التعليمي ة

الصغيرة التا تدور حول مو وه ما

 كل وحدة تعليمية مستقلة بذاتالا ومكتهية بنهسالا عن الوحداة اسخرى
 يق وب الم تعلم بتعل يم هس ه بنهس ه م ن خ الل الم رور ا المواقا التعليمي ة الت ا يكتس ب
م ن خاللال ا المع ارف والمعلوم اة والمال اراة ام ا يتواف

م ك قدرات ه واس تعدايته

وامكا ياته ال امة وةسرعته الذاتية مك أقل توجيه وارشاي من جا ب المعلم

 لة ل مويي ول مكو ات ه والمملل ة ف ي اسه داف الت ي يس عا لتحقيقال ا ،والمحت وى
العلما ،واس شةة التعليمية ،ومصاير التعلم ،والتقويم القبلي ،والبعدي

 -تحديد األنشطة التعليمية .:

روع ي عن د م ياغة اس ش ةة التعليمي ة أن ت رتبة امه اهيم ال وعي البيئ ي وتوظيهال ا

م ن خ الل تق ديم رؤى مس تقبلية وتص وراة بديل ة لة رق وأس اليب أكل ر لع الج

المش كالة البيئي ة ،وتة ون مرتبة ة بواق ك الحي اة العملي ة للة الب ،ومراعي ة لحاج اة
واهتماماة الةالب

كم ا روع ا أيض ا عن د إع داي اس ش ةة التعليمي ة أن تتس م االحداث ة ومس ايرتالا

للتةوراة واسساليب العلمية المست دمة فا عالج تل المشكالة
وف ي

يلاو

وء تل

المع ايير ت م اقت راح ع دي م ن اس ش ةة التعليمي ة والت ي تتمل ل فيم ا

أ -أنشييييييطة كتابيييييييةو يق وب الةال ب اكتاا ة مق ال قص ير ع ن أه م المش كالة والقض ايا
المتضمنة
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ب -أنشيييييطة المالحظييييية والمشييييياهدة والتحلييييييل و يق وب الةال ب امش اهدة اع ا الهي ديوهاة
أو اسف الب العلمي ة المص ورة وةع ا الص ور الهوتوغرافي ة الت ي ت رتبة امو

البيئة

وعاة

ج -أنشييييييطة عمليييييييةو أن يق وب الةال ب بتجمي ك اع ا المعلوم اة أو الص ور أو اقت راح
حلول للمشكالة المتضمنة
 تحديد مصادر التعلم.:روع ي تق ديم مجموع ة م ن المراج ك والمص اير التعليمي ة الت ي يمك ن أن يرج ك إليال ا
الةالب لإلطاله وطلب المزيد من المعلوماة والتا تمللل فيما يلا و

 مجموعة من مقااة وأخبار من الصحا والمجالة العلمية تقارير منشوراة المنظماة والاليئاة العالمية -البحوث والدراساة السااقة فا مجال البيئة

 شبكة المعلوماة الدولية اما فيالا من مواقك ومنتدياة وشبكاة التوامل ااجتماعا -7تحديد أساليب التقويم.
مالم ا ف ي بن اء التص ور المقت رح فم ن خالل ه ي تم تق ويم الة الب
يع د التق ويم جا اب ا ا
دءا م ن التق ويم التش يص ي وال ذي تمل ل ف ي
ا
تقويم ا ش امالا ف ا جمي ك جوا ب ال تعلم ب ا

رور ا التقويم التة ويني وال ذي تمل ل ف ي
ااختب ار القبل ي ال ذي يس ب يراس ة المويي ول وم اا

اءا ا التقويم البع دي وال ذي تمل ل ف ي ااختب ار
اس ش ةة وأس ئلة التقي يم ال ذاتا وا تال ا
البعدي

وق د تع دية أس اليب التق ويم م ا ب ين أس ئلة مو

وعية) وأخرى مقالي ه) فق د اش تمل

عل ا قي اس الجا ب المعرف ا م ن أه داف البر ام المقت رح عل ا أس ئلة ااختب ار التحص يلا

الذى اشتمل علا النوعين من اسسئلة

مقالية ومو وعية)

مقدمة الموديول
عزييييييييز الطاليييييييب :إذا كا ل أهمي ة الم اء لح د أهمي ة الحي اة هس الا ف إن م ن واجبن ا
المحافظ ة عل ا ذل

الم وري الحي وى س ة م وري ه اب لةاف ة اس ش ةة البش رية ،ك م أن

المحافظة علية أمر مالم لتحقي التنمية سن درة ذل الموري الحيوى المتجدي يعتبر

358

أهداف الموديول
ع ائ م ن عوائ

تحقي

التنمي ة وعلي ة فق د ج اء ه ذا المويي ول ليتن اول مو

وه الم واري

المائي ة ،وه ذا يتةل ب ق د ار م ن ال وعا والمعرف ة اةبيع ة البيئ ة ات اذ الق ارراة البيئي ة
لضمان وعي بيئي يستهيد بالا الجيل الحالا والجيل القايب علا حو أفضل

عزيزي الطالب بعد االنتها من دراسة الموديول ينبغي أن يكون قاد ار على أن:
 -1يعةا تهسي ار محيح ا للمهاهيم ايتية ماء  -تلوث الماء  -جالل
 -2يستنت ايثار الضارة لتلوث مياه البحار علا الةائناة المائية

 -3يب دى رأي ه ف ي أس لوب أم حاب الس هن والمص ا ك  ،اإلق ائالم الم له اة ف ي مي اه البح ار
والمحيةاة

 -4يقترح حلواا بديلة للت لص من م لهاة المصا ك  ،والصرف الصحي اةريقة آمنة
 -5يقدر خةورة التلوث المائي علا محة اإل سان والنباة والحيوان
 -6يستنت طرق الحهاظ علا ظافة مياه البحر من التلوث
 -7يستنت ايثار المترتبة علا تلوث مياه البحر

 -8يستنت ايثار المرتبة علي حسن استغالل مواري البيئة والمحافظة عليالا

 -9يعم ل عل ي تنمي ة وع ا الم واطنين اض رورة حماي ة البيئ ة م ن التل وث والحه اظ عل ا الص حة
العامة

محتو الموديول:
عزيز الطالب:
قال تعالى :

} وجعلنا من الما كل شى حى  ،أفال يؤمنون { سورة األنبيا  ،اآلية 30

} ألم تر أن هللا أنزل من السما ما فتصبح األرض مخضرة إن هللا لطيف خبير {سيورة الحيج

اآلية 63

اكتب تفسير اآليات القرآنية الشريفة في كراسة النشاط .
 -وضح أهمية الما لإلنسان ؟
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 من الذي تسبب في تلوث مياه البحر ؟عزيز الطالبو

أ ل تعلم أن الماء أمل الحياة للةائن اة الحي ة  ،فال ل تعل م أن الميا سيائل شيفاف عيديم

اللييون والطعييم والرائحيية  ،يس ت دمه اإل س ان ف ي حيات ه اليومي ة مل ل و تجالي ز الةع اب والنظاف ة ،

وري النب اة ،وترةي ة الحيوا اة وم ناعة اسيوي ة  ،وتةالي ر أيواة الجراح ة ف ي المستش هياة ،

وغيرها وغيرها

فالماء هو المكون اسساسي لمعظم الةائناة الحي ة  ،إذ أن ثلل ي وهن جس م اإل س ان م اء ،

 % 90من يمه ماء  ،ويش كل الم اء س بة
 % 71م ن مس احة الة رة اسر ية  ،ف ال

يس تةيك أي ك ائن الحي اة ب دون م اء س ه
اهب إل ب اة النب اة ال ذي يتغ ذى علي ه
اإل سان والحيوان والةيور

إن اس ت داماة المي اه عدي دة  ،ف ال

يس تةيك أي ك ائن ح ي ااس تغناء ع ن

المي اه  ،ا ظ ر ش كل

شكل ( ) 1

 ) 1وة رغم أهمي ة

المي اه لحي اة الة ائن الح ي  ،وعل م اإل س ان ال ذي يمل الة ون ب ذل  ،إا أ ه أس اء التص رف تج اه
عمة من أه م ال نعم  ،الت ي أ ع م هللا بال ا عل ا الة ائن الح ي  ،وكا ل تيج ة ه ذا التص رف تل وث

الماء " 0

وقد يرسل أن سبة المي اه عل ا س ةح الة رة
اسر ية ثلل ا الي اا

م ن مس احة الي اا

 ،أي تس اوى % 75
عل ا س ةح الة رة

اسر ية  ،ظ ار سهمي ة الم اء للة ائن الح ا

 ،ا ظر ال ريةة شكل 2

وبسبب الممارسات الخاطئة التيي يقيوم بهيا

شكل ( )2
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اإلنسان تجاه المياه فقد أصابها التلوث.
ولكن مامعنى تلوث المياه؟

تلوث المياهو هو حدوث تغيير للصيفات الطبيعيية للميا تجعليه  ،غيير صيالح لالسيتخدام سيوا

للشرب  ،أو طهي الطعام  ،أو ري النباتات وغيرها ،أي أصبح الما فاسدا.
وكما تعلم عزيز الطالبو

أن الماء وعانو "ما عذب و ما مالح"  ،تشرب جمي ك الةائن اة الحي ة الم اء

نشاط ( ) 1

فالصييييورة توضييييح مييييا

طعمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه

........................

 .ال نسيييييييييييييييييييييييييتطيع أن

 .........أو نييييرو بيييييه

. ................

والصييييييييورة ( أ ) مييييييييا

صورة للبحر
( ب)

صورة للنهر
(أ)

طعميييييييه  ............................نسيييييييتخدمه فيييييييى

 ..........وصييييييييييييناعة  ...............وري ..........
ونظافة  ..........و. ...........

أسباب تلوث الما :

ترج ك أس باب تل وث البيئ ة  ،ومنال ا تل وث المي اه  ،إل ا
الممارس اة ال اطئ ة ،الت ي يق وب بال ا اإل س ان س واء ف ي

ال بالي النامي ة أو ف ي ال بالي المتقدم ة  ،وم ن ه ذه
الممارساة التي يرتةبالا اإل سان تجاه المياه ما يليو

أوال:بالنسبة لتلوث مياه البحار والمحيطات

 -1ترجييييع أسييييباب تلييييوث مييييياه البحييييار إلييييى بعيييي

الممارسيييات الخاطئييية  ،التيييي يقيييوم بهيييا سيييكان اليييدول

النامية وعلى سبيل المثال:

أ -ال ت لص م ن مي اه الص رف الص حي اإلقائال ا ف ي
مياه البحار

شكل ( ) 5
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ب -الت لص من م لهاة المصا ك اإلقائالا في مياه البحار

ج -تسرب اقك هيل البترول عند تهريغ شحنة البترول من اقالة البترول في ميناء التهريغ ،
مما يسبب كارثة بيئية لألحياء المائية االبحار والمحيةاة

 -2كما تشارك الدول المتقدمة في النصيب األكبر في تلويث مياه البحار  ،وعلى سبيل المثال
 تسرب اقك من هيل البترول أثناء سير إحدى السهن العمالقة في إحدى البح ار أو المحية اة،تيجة لعةب أمابالا

 -غ رق اقالة البت رول العمالق ة ف ي البح ر ااحم ر ،مم ا يتس بب مع ه تس رب اق ك م ن هي ل

البترول  ،حيث تعتبر اقالة البترول مسمار في عش البيئة
 -تصري

مياه الصرف الصحي في مياه البحر  ،وكذل م لهاة المصا ك

أوال  -:األنشطة

 قم بتصميم شعار ينصح اضرورة الحهاظ علا المياه من التلوث

 اكتب قصة عن أثر تلوث الماء فا المملةة علا محة الةائناة الحية
 اكتب خةاب لصدي ل خارج المملةة  ،تدعوه فيه لزيارتالا لمشاهدة البحر ااحمر
 اجمك اعا الصور من الجرائد والمجالة عن السلوكياة ال اطئة  ،التي يقوب بالا
اعا المواطنين تجاه شاطئ البحر ااحمر

 اجمك اعا المعلوماة عن أهمية تحليه ماء البحر

 ل ص الدرس الساب فيما ايقل عن خمسة عشر سة ار  ،تصا فيالم أهمية الماء
للةائن الحي  ،وكيا يمكن تنمية مواري المياه

ثانيا  -:التدريبات

س  :أجب عما يهتي :

* ماذا تفعل إذا شاهدت شخصا يرمي قاذورات في البحر ؟

الزمن ساعة واحدة

اسم الطالبو

مدرسة و

الدرجة و20

اختبار الموديول

----------------------------------------------

 8درجات

السؤال األول :

اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:
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 -1البحر اسحمر يتةون من
 -2يهضل است داب مياه

البحيرة – الماء المالح – الماء العذب  -الجليد)

إلهالة اسوساخ والعرق

البحر – الصرف الصحي – الصنبور -معد ية )

 -3يهضل الت لص من الحيوا اة الميتة ب

يفنالا في الرمال -رميالا في القمامة – إلقائالا فا النالر -حرقالا )

 -4يمكن شر الوعي

بين المواطنين للحهاظ علا البيئة

 -5الماء الملوث هو كون الماء غير

السياسي – البيئي – التاري ي  -الجغرافي )

 -6توجد المياه المالحة في
 -7توج د المي اه العذا ة ف ي

مغلي – ملل – ظيا -ملون )

اس الار – البحيراة العذاة – البحار – المناهل )

المحية اة – البح ار – البحي راة المالح ة – ايا ار

والعيون )

 -8تعيش الةائناة البحرية مللو اسسما  ،والمحار  ،والروةيان ،واإلسهن في
المياه – الترةة – الالواء – السماء )

 5درجات

السؤال الثاني:

( أ ) ما أسباب تلوث مياه البحر األحمر و-

...................-3 ............................ -2 ............................. -1
( ب ) ماذا يحدث إذا اختفت المياه المالحة من الحياة ؟
1
2

السؤال الثالث :ضع عالمة (  ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  ) Xأمام العبارة الخاطئة.
 7درجات

 -1يمكن تنقية مياه الصرف الصحي  ،واست دامالا مرة ثا ية في ري اسشجار

)

 -4من خالل أجالزة اسعالب يمكن شر الوعي البيئي بين المواطنين

)

 -3يمكن التصدي سمحاب المصا ك  ،التي تلقا ام لهاتالا في البحر
 -5البحر ااحمر هو مصدر الماء العذب
 -6يهضل غسل الألوا ا والمالا

في مياه البحر

 -7يهضل تناول الةعاب يون غسل اسيدي االماء والصابون
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ملحم ()3

1

مقياس الوعي البيئي

ترك جارك الصنبور دون أن يغلقه ودخل المنزل  ،وظلت المياه تتسيرب حتيى أغرقيت الشيارع

 ،فماذا تفعل؟

أ -أسره االدخول إلا الحديقة ،وأغل الصنبور

ب -أبلغ جارى

رورة اغل الصنبور ،وحسن استغالل المواري المائية

ج -أستمر فا مشاهدة الصنبور س ه لي

2

في منزلنا

شاهدت شخصا يستخدم مياه الشرب في تنظيف سياراته ،فما موقفك :

أ -أرفا هذا التصرف

ب -أذهب وأغل منبور المياه
3

ج -اذهب لمساعدته

أراد والييدك تغيييير السييخان الكهربييائي فييى منيزلكم بسييخان آخيير شمسييي ،حتييى يرشييد اسييتخدام
الكهربا  ،فما رأيك :

أ -أؤيد والدي في تغيير الس ان الةالرةائي اآخر شمسي

ب-أمنك والدي من تغيير الس ان الةالرةائي
4

ج -أ صح والدي بتركيب س ان شمسي اجا ب الس ان الةالرةائي

أثنا وجودك فيى المدرسية الحظيت أن المصيابيح مضييئة فيي أحيد الفصيول أثنيا النهار،فميا
موقفك و

أ -أتركالا مضيئة طالما لن أيفك فاتورة علا است دامالا

ب -اذهب بنهسي لغل مهتاح النور
5

ج -ا اهتم

تقوم شركة الكهربا في بع

األحيان بقطع التيار الكهربائي لعدة ساعات خيالل الييوم ليدفع

المواطنين لترشيد استخدام الكهربا  ،فإنك تر :

أ -أن هذا اإلجراء ا ياعا له طالما أن المواطن يدفك فاتورة استالال الةالرةاء
ب -أهمية هذا اإلجراء س ه يساهم في تقليل اسحمال وحماية البيئة
6

ج -ا اهتم

رأيت شخصا يقطع أشجار النخيل التي توجد في ارض جارك فما موقفك:

أ -اطلب من والدي التحدث مك الرجل
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ب – أ صحه بتر اسشجار التي تزين الحي ،وتحافظ علا ظافة البيئة
ج -أقوب امساعدته

7

سمعت أن وزير شئون البيئة سيناقش في أحد االجتماعات مشكلة تلوث ميياه البحير االحمير
فى السعودية  ،فما موقفك :

أ -اطلب من الو اهرة توعية المواطنين اضرورة عدب إلقاء الم لهاة في البحر

ب -أتمنا أن تدعو الو اهرة اعا المواطنين إلا مق ر ال و اهرة لمناقش تالم ف ي أس باب تل وث مي اه
البحر

8

ج -ا اهتم

شاهدت رعاة األغنام يرعوا أغنامهم في مناطم نمو النباتات الطبيعية  ،لذا فهنت تر :
أ -ا ياعي لترةية اسغناب حرم ا علا سالمة الترةة ،وحماية النباة الةبيعي

ب -أهمية ترةية الماشية
9

ج -ا صحالم امراعاة مبدأ عدب الرعي الجائر

قامت مجموعة من المزارعين بقطيع األشيجار التيي تنميو بجانيب األراضيي الزراعيية السيتخدام

أخشابها في التدفئة في فصل الشتا  ،فما دورك :

أ -أؤيدهم في ذل فالم أحرار فيما يملةون

ب -أ صحالم بتر هذه اسشجار حماية للترةة من اا جراف والتعرية
ج -أؤيدهم في قةك جزء منالا وتر جزء آخر للعاب القايب

10

تقوم وزارة التربية والتعليم بدور مهم من أجل تنشيط السياحة ؛ ألن السياحة في أريك :

أ -تساهم في شر الوعي البيئي

ب – تساهم في القضاء علا اسمية

ج  -تساهم في هياية الدخل القومي ،وتوفر فرص عمل للشباب

11

شاهدت بع

األطفال تسي معاملة السياح ،فما موقفك ؟

أ -أاعد اسطهال عن السياح

ب -أتر اسطهال يلالون

ج – أ صح هؤاء اسطهال احسن معاملة السياح

12

يقوم بع

لذا فإنك تر

المصطافين بترك مخلفات طعامهم على شاطئ جده  ،مما يسيئ لجميال الشياطئ،
:

أ -منك المصةافين من التنزه علا الشواطئ
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ب-
13

ج-

رورة توعية المصةافين اسهمية ظافة الشواطئ من خالل وسائل اإلعالب

طلب أحد السائحين المساعدة من زميلك لكنه رف

تر :
أ-
ب-
ج-

14

رورة سهري إلا رأس البر لقضاء الصيا هنا

بشدة وتيرك السيائح مندهشيا  ،ليذا فإنيك

رورة التقام مورة تذكاريةل مك للسائح
رورة اابتعاي عن السائح حتا ايةلب منا المساعدة

رورة احتراب السياح ومساعدتالم سن السياحة تزيد من الدخل القومي لمصر

شاهدت رجال يدخن في السيارة التي تركب فيها  ،فما موقفك :
أ – ألهل ظره اسن التدخين يلوث الالواء الذي تنهسه

ب -اطلب من الرجل أن ا يدخن سيجارة أخرى
ج -ا اهتم

15

شاهدت مجموعة من الرجال تقوم بحرق القمامة بعد تجميعها بالقرب من األحيا
فما موقفك ؟

السكنية،

أ -أشار هؤاء الرجال في حرق القمامة بداا من اللعب فا الشاره

ب -التقة مورة لالم وأعلقالا في لوحة الحائة مك تعلي مناسب
16

ج -ا اهتم

يقوم ر سا المنطقة التي أعيش بها بنقل أسواق الخضار والسمك والفواكيه خيارج المدينية،

فما موقفك:
أ

أؤيد هذا العمل وأااركه س ه يحافظ علا ظافة البيئة

-

ب أرفا هذا العمل س ه يجعل اسسواق اعيدة عن متناول اسفراي
-

17

ج -أرى قل اعا اسسواق فقة خامة سوق السم

رأيت شخصا يرمى القاذورات والقمامة في األماكن العامة والطرقات ،فما موقفك :
أ

-

أتركه وشس ه فاسرض مل للجميك

ب -أمنعه من رما القاذوراة والقمامة في اسماكن العامة فقة
18

ج -أ صحه اعدب تةرارها مرة أخرى س الا تشوه جمال البيئة

تملييك قطعيية أرض تقييع فييي مييدخل مييدينتي  ،وأردت أن تقييييم عليهييا مشييروعا ناجحييا  ،فميياذا

تفعل بها:

أ -أبنا عليالا مصنعا للرخاب
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ب أجعلالا حديقة خامة
-

ج -اقوب بزراعتالا االزيتون

19

تتسبب المصانع في تلوث البيئة  ،فكان رأيك:
أ -اياعا لبناء المصا ك طالما أ الا تتسبب في تلويث البيئة

ب -يجب تر المصا ك التي تلوث البيئة بنسبة أقل
20

ج -بناء المصا ك خارج ةاق المدن السكنية

خالل زيارتك ألحد الشواطئ ،الحظت أن مياه الصرف الصحي تصرف فيي ميياه البحير ،فمياذا

تر :
أ

أغما البصر طالما البحر واسك ومياهه متجدية

-

ب أطالب المسئولين امعالجة مياه الصرف الصحي واست دامالا في ري الحدائ العامة
-

21

ج -أؤجل حل المشكلة حتا تتضح يرجة خةورتالا فا المستقبل

شاهدت بع

االشباب يقمن بغسل األواني في مياه البحر  ،فما موقفك:

أ -أقا سشاهد كيا تنظا اسوا ي

ت أ صح هؤاء ااطهال اعدب است داب المياه فا النظافة حتا ا تتلوث مياه البحر
-

22

ج -ا اهتم

رأيت أحد األشخاص يقوم بغسل حصانه فى مياه البحر األبي
أ -أ تظر حتا ينتالا وأستسجر منه الحصان
ب -أ صحه اعدب تةرار ذل  ،س نا لوث المياه بالذا الهعل
ج -أساعده فا غسل الحصان
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االحمر  ،فما موقفك:

